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ABSTRAK 

 

 

KIAGUS CHOIRUL DEDI K, M. HARRY AQBAR, NURUL HIDAYAH. 

RANCANG BANGUN PINTU GESER OTOMATIS BERBASIS ANDROID 

 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak menyentuh hampir semua 

sektor dari kehidupan kita. Perkembangan ini diklaim telah meningkatkan kinerja 

dari segi efektifitas dan  efisiensi serta keamanan. Semua sektor telah ditingkatkan 

kinerjanya untuk mencapai solusi yang terbaik dalam pengaturan waktu dan  biaya 

produktifitas. 

Salah satu sektor yang menjadi perhatian untuk memperbaiki kinerjanya adalah 

sektor keamanan khususnya keamanan sebuah pintu. Karena pintu sebagai akses 

awal dalam memasuki suatu tempat. Walaupun masih banyak sisi dari sebuah 

pintu yang bisa diotomatisasi dari segi keamanan.   

Dengan teknologi informasi, sebuah pintu dapat dimodernisasi agar bisa lebih 

efektif dalam penggunaan kuncinya sehingga dapat berkolaborasi untuk menjaga 

keamanannya. Salah satunya adalah dengan suatu sistem yang menfasilitasi dan 

mempermudah serta meningkatkan keamanan pintu itu sendiri.  

Dengan ide itu, maka penulis berusaha memberikan salah satu solusi alternatif 

untuk merancang bangun pintu geser otomatis berbasis android sehingga 

keinginan untuk memiliki keamanan yang lebih serta kunci pintu yang efektif dan 

efisien bisa tercapai. Dengan sistem ini, penulis berharap agar keluhan dan 

kekhawatiran masyarakat terkait dengan keamanan dapat diselesaiakan seperti 

efisiensi penggunaan kunci yang lebih handy dan all-in-one. 

 

 

 

Kata Kunci : Pintu Keamanan, Kunci, Android 
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ABSTRACT 

 

 

KIAGUS CHOIRUL DEDI K , M. HARRY AQBAR , NURUL HIDAYAH . 

AUTOMATIC SLIDING DOOR DESIGN BASED ON ANDROID 

 

Growth of information technology these days have touched most of all sector of 

life of us. This growth claim us to increase performance either from face of 

effectivity and of effeciently. Every sector are being increase their performance to 

make a better solution for timing and costs of their productivity.  

One things that we should have to concern is to improve their performance, 

especially the security sector of a door. Because the door is the starting point to 

enter an access point. Although there are many sides of a door that can be 

automated in terms of security.  

With information technology, a door can be modernized in order to be more 

effective in the use of the key so that it can collaborate to maintain its security. 

One of which is with a system that facilitate and simplify and improve the security 

of the door itself. 

Based from that idea, the authors tried to give one of the alternative solutions to 

design automatic sliding doors design based on android so that the desire to have 

more security and door locks that can be achieved effectively and efficiently. With 

this system, the authors hope that the community cares and concerns related to 

security can be solved as a more efficient use of a handy key and all-in-one. 

 

 

 

Keywords: Security Doors, Locks, Android 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam era dunia modern, 

saat ini sangat dibutuhkan alat yang bisa membantu mengefisiensi pekerjaan kita. 

Seperti halnya telepon genggam, jika sebelumnya apabila kita ingin menyapa 

keluarga kita yang jauh disana dengan mengirimkan surat melalui pos namun 

kini dengan menggunakan telepon genggam saja kita dapat mempersingkat jarak 

dan waktu, sehingga bagi setiap orang telepon genggam sudah menjadi keperluan 

utama khusunya untuk kepentingan komunikasi. 

Dalam perkembangannya pun, alat komunikasi ini tidak lagi hanya sebatas 

digunakan untuk mengirimkan pesan singkat atau pun sekedar menelpon, namun 

menjadi lebih berkembang untuk mengirim dan menerima pesan elektronik 

dalam pekerjaan. Dari  sisi entertainment pun telepon genggam sekarang sudah 

digunakan untuk menangkap dan merekam momen-momen berharga dalam 

kehidupan melalui kamera yang dimiliki telepon genggam tersebut. Tidak hanya 

itu untuk mengisi waktu kosong pun para pengguna telepon genggam ini bisa 

memainkan game, browsing di internet dan menggunakan social media untuk 

bercengkrama dengan kerabat-kerabatnya. 

 Selain unggul disisi edutainment kini seiring perkembangannya, telepon 

genggam yang dulunya monochrome akhirnya beranjak menjadi penuh warna 
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dan dilengkapi pula dengan operating system (OS) yang beraneka ragam pula, 

sebut saja Symbian, Windows Phone, IOS,RIM dan Android. Dari masing-masing 

OS tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri. Dari sekian banyak 

OS yang ada, Android merupakan salah satu mobile device yang lebih mengerti 

pemiliknya, dan cukup mudah untuk dikembangkan. Seperti yang telah ada 

sebelumnya aplikasi berbasis android sangat ramah dengan kehidupan sehari-hari 

yang mempermudah kinerja penggunanya untuk beradaptasi dengan lingkungan 

sekitar. 

Disamping perkembangan dunia telekomunikasi, dalam kehidupan sehari-

haripun semakin banyak terjadi perkembangan dan perubahan, ditempat-tempat 

umum misalnya, sebelumnya pintu dibuka secara manual menggunakan kunci 

yang dari sisi keamanan cukup riskan karena bisa dengan mudah kuncinya untuk 

di duplikasi, kemudian berkembang dengan adanya pintu geser yang bisa dibuka 

dengan menggunakan tombol atau remote control sampai dengan akhirnya 

seiring perkembangan zaman, kini sudah ada pintu geser otomatis menggunakan 

sensor gerak seperti yang ada di mall, bandara, dan tempat umum lainnya. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin berkembangnya dunia modern sekarang ini.  

 Maka, bila dikaitkan dengan perkembangan zaman untuk dunia 

telekomunikasi dengan kehidupan sehari-hari, terkait pembahasan diatas penulis 

akan mengkombinasikan keduanya dengan melengkapi sistem keamanan yang 
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ada melalui perancangan suatu alat yang berbasis android dengan judul 

“Rancang Bangun Pintu Geser Otomatis Berbasis Android”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan bagaimana cara untuk 

merancang pintu geser otomatis agar menambah keamanan dan mempermudah 

kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis melakukan pembatasan masalah yakni pada : 

- Penggunaan mikrokontroler ATMega8 

- Penggunaan Bluetooth sebagai media konektivitas 

- Bahasa pemrograman yang digunakan ( program C++, aplikasi eclipse dan java) 

- Jenis Android yang digunakan ( dalam hal ini penulis menggunakan Android 

Jellybean ) 

- Penerapan alat ini bisa digunakan di lokasi seperti bank, gedung kepresidenan, 

kantor gubernur, walikota atau tempat-tempat lain yang membutuhkan proteksi 

lebih. 

- Penerapan alat ini diterapkan pada satu daun pintu 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis membuat skripsi ini  untuk  menjadikan smartphone Android 

sebagai pengendali dalam membuka pintu geser secara otomatis untuk 

memberikan keamanan dan mempermudah kebutuhan sehari-hari. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah  

khususnya dalam mata kuliah pemrograman dan jaringan. 

1.5.2. Bagi Masyarakat 

Untuk membantu masyarakat dalam menjaga keamanan tempat-

tempat yang bersifat pribadi dan mengurangi tindak kejahatan dalam hal 

pencurian.  

15.3. Bagi Akademik 

Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti yang akan 

datang agar dapat membuat dan mengembangkan penelitian yang lebih 

baik. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan skripsi ini penulis bagi dalam beberapa bab yang secara 

singkat akan dijelaskan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang penulisan, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori, dan sistematika penulisan.  

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK YANG 

DIKEMBANGKAN 

Dalam hal ini memberikan gambaran atau penjelasan terkait dengan fenomena 

perangkat lunak yang akan dikembangkan. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan teori pendukung dan hasil penelitian 

terdahulu. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian tentang lokasi, waktu penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan teknik pengembangan sistem. 

BAB V HASIL PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil dari proses pembuatan aplikasi pintu geser 

otomatis berbasis android. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan laporan penelitian yang berisi 

tentang kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat 

bermanfaat pada penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERANGKAT LUNAK  

YANG DIKEMBANGKAN 

2.1. Fenomena Perangkat Lunak Yang Dikembangkan 

Terkait perkembangan dunia telekomunikasi yang semakin maju dan pesat, 

beriring pula dengan perkembangan alat yang digunakan sehari-hari mengikuti 

era modernisasi ini, maka kebutuhan manusia semakin beragam dan menuntut 

untuk dipenuhi. 

Semakin berkembang suatu daerah maka semakin berkembang pula pola pikir 

dari tiap-tiap personal, hal ini pun tentunya memiliki dampak positif dan negatif. 

Positifnya sangat banyak sekali, salah satunya tercipta keanekaragaman alat yang 

mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun sisi negatifnya untuk urusan 

keamanan cukup dikhawatirkan. 

Saat ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaannya sehingga 

terkadang mereka melalaikan banyak hal, termasuk keamanan tempat tinggal 

mereka, kantor ataupun tempat-tempat lainnya. Dari hal ini lah muncul 

pemikiran penulis untuk membuat sebuah sistem keamanan yang berkaitan 

dengan kermudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Media elektronik yang sedang popular dan akrab dalam kehidupan sehari-hari 

saat ini adalah aplikasi berbasis Android, karena developer Android mengizinkan 
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untuk mengembangkan aplikasinya, yang dalam hal ini dikhususkan pada 

aplikasi pembuka pintu geser otomatis. 

Disini aplikasi yang penulis buat sangat mudah digunakan. Dalam melakukan 

proses pembukaan pintu geser otomatis tidak perlu memiliki keahlian tertentu, 

dikarenakan aplikasi ini sudah dirancang sesederhana mungkin agar bisa 

digunakan oleh siapa saja dengan catatan mengetahui kata sandinya. Aplikasi ini 

terdiri dari menu utama untuk membuka dan menutup pintu. Dari sisi keamanan 

tentunya juga cukup membeikan proteksi yang lebih dikarenakan adanya kode 

unik untuk membuka pintu ini. 

2.2. Cara Kerja Alat Yang Akan Dibuat 

Dari rangkaian yang telah dibuat dapat dijabarkan gambaran alat secara 

keseluruhan. Sumber listrik PLN 220V dihubungkan menuju travo 220-12V. 

Fungsinya adalah untuk menyesuaikan level tegangan yang dibutuhkan bagi 

rangkaian yang dibuat terhadap sumber yang disediakan PLN. 

Hasil penyeseuaian level ini tegangan ini akan diolah melalui rangkaian 

penyearah yang terdiri dari dioda. Selanjutnya akan didapatkan arus DC dengan 

nominal 12 Volt DC yang akan digunakan sebagai tegangan standby pada titik 

input driver motor sebelum menuju ke motor penggerak. Untuk memenuhi daya 

listrik dari mikrokontroler dan Bluetooth maka ditambahakan lagi sebuah IC 

regulator 5 Volt. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur tegangan yang akan 
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dilewatkan dengan nilai 5 Volt. Dengan adanya IC regulator maka tegangan 5 

Volt akan menjadi lbih stabil sehingga kinerja alat dapat terjaga kestabilannya. 

Dari alur sistem tersebut dapat diamati bahwa interaksi rangkaian terhadap 

dunia luar yaitu alat kendali android terhubung melalui sebuah modul radio 

Bluetooth. Rangkain Bluetooth yng digunakan bekerja secara serial sehingga data 

yang berhasil diterima oleh Bluetooth akan tersampaikan menuju mikrokontroler 

dengan format 8bit ASCII. 

Ketika arus mengalir keseluruh rangkaian maka mula-mula yang terjadi 

adalah model Bluetooth akan menerima permintaan konektifitas dari android 

device. Pada tahap ini rangkaian Bluetooth akan menrespon balik dengan 

meminta pairing code  yang terdiri dari 4 digit angka. Ketika pairing berhasil, 

maka akan terjadi jalinan komunikasi antar android terhadap Bluetooth pada 

rangkaian mikrokontroler.  

Proses pairing code diawali dengan adanya konfirmasi permintaan input kata 

sandi yang terdiri dari 4 digit angka numeric pada papan layar pairing di 

smartphone. Ketika 4 digit numeric sebagai kode dimasukkan, maka data ini 

akan dikirimkan menuju sisi Bluetooth slave untuk memulai dari kebenaran 

pairing code yang dimasukkan. Jika kode nya invalid, maka permintaan koneksi 

pada Bluetooth slave akan ditolak. Sebaliknya jika kode nya benar, maka proses 

akan dilajutkan. 

Aktifasi aplikasi yang berhasil akan dilanjutkan dengan permintaan input ID 

yang merupakan alamat unik (device address) dari modul Bluetooth. Jika kode 
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berhasil diakses, maka Bluetooth akan menyampaikan data perintah membuka 

pintu dan menutup pintu. Untuk sistem data yang digunakan antara Bluetooth 

dengan mikrokontroler menggunakan jalur TXD dan RXD dengan bantuan 

komunikasi 2 arah. Pada mikrokontroler data perintah yang berhasil dihimpun 

oleh Bluetooth akan diolah dan dianalisis sebagai bentuk perintah yang dikenal 

atau bukan. Jika perintah yang diterima merupakan perintah membuka pintu 

maka mikrokontroler akan mengirimkan logika perintah membuka pintu yang 

dikendalikan dengan bentuk perintah logika digital. Sinyal pulsa “1” / “0”. 

Pengiriman perintah menuju motor ini dilakukan dengan bentuk lebar pulsa 

antara logika “1” / “0” dengan ketentuan pulsa 2 ms untuk kondisi membuka full 

dan 0 ms untuk kondisi menutup full. 
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2.3. Skema Alat Yang Akan Dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     (sumber diolah sendiri) 

   Gambar 2.1 Sirkuit Mikrokontroler 
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Dapat diamati dari gambar 2.1 hubungan antara Bluetooth terhadap 

mikrokontroler. Pada pin 4 terjadi hubungan terhadap pin RXD (Receiver Data), 

sedangkan pin 3 terhubung dengan pin TXD  

(Transmitter Data). Untuk pengendalian terhadap motor penggerak port P.0, B.1 

dan B.2 yang berhadapan langsung dengan rangkaian Driver Motor.  

Driver motor merupakan penerjemah perintah yang diberikan mikrokontroler 

menjadi bentuk pergerakan yang diinginkan melalui motor penggerak. 

Sedangkan untuk mensuplai kebutuhan daya listrik oleh semua rangkaian 

menggunakan rangkaian penyesuaian tegangan  

(adapter). Pada penerapan nyata nya memerlukan beberapa penyesuaian pada 

motor penggeraknya serta sumber tegangan yang diberikan yaitu dengan 

menggunakan motor dengan kapasitas 48V, sehingga mampu memberikan tenaga 

dorong yang cukup untuk melakukan penggeseran pada daun pintu. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1. Android 

Menurut tim EMS (2012:1) Android adalah sistem operasi bersifat 

open-source yang mengadopsi sistem operasi Linux, sederhananya 

Android merupakan software yang digunakan pada perangkat mobile 

yang mencakup system operasi, middleware, dan aplikasi kunci yg dirilis 

oleh Google. Sehingga Android mencakup keseluruhan mulai dari sistem 

operasi sampai pada pengembangan apliasi itu sendiri, dan 

pengembangan aplikasi pada platform Android ini menggunakan dasar 

bahasa pemrograman java. 

Keuntungan bagi para pengguna Platform Android  adalah 

aplikasi ini bersifat open-source sehingga setiap user dapat 

mengembangkan kemampuan untuk membangun aplikasi yang kaya dan 

inovatif (TIM EMS : 2012 : 1). 
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3.1.1.1. Versi Android 

Menurut TIM EMS (2012:6) Android telah 

mengalami update sejak diluncurkan pertama kali seperti 

pada Tabel 3.1 dibawah ini : 

Tabel 3.1 Versi Android 

Versi Android Diluncurkan Nama Kode 

Beta 5 November 2007  

1.0 23 September 2008  

1.1 9 Februari 2009  

1.5 30 April 2009 Cupcake 

1.6 15 September 2009 Donut 

2.0/2.1 26 Oktober 2009 Éclair 

2.2 20 Mei 2010 Froyo 

2.3 6 Desember 2010 Gingerbread 

3.0 22 Februari 2011 Honeycomb 

4.0.1 16 Desember 2011 

Ice Cream 

Sandwich 

4.1.0 9 Juli 2012 Jelly Bean 

4.4 31 Oktober 2013 Kit-kat 
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3.1.1.2. Fitur-fitur Android 

Adapun fitur-fitur Adroid menurut TIM EMS (2012:12) 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyimpanan (Storage) 

Menggunakan SQLlite yang merupakan database 

relational yang ringan untuk menyimpan data. 

2. Koneksi (Connetivity) 

Mendukung GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, 

UMTS, Bluetooth, WiFi, LTE, WiMAX. 

3. Pesan (Message) 

Mendukung SMS dan MMS 

4. Web Browser 

Menggunakan Open Source WebKit termasuk 

didalamnya engine Chrom V8 JavaScript. 

5. Media 

Media yang didukung antara lain : H.263, H.264 (3GP 

atau MP4 container), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB(3 

GP container), AAC, HE-AAC (MP4 atau 3GP 

container), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, 

GIF, dan BMP. 
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6. Hardware 

Terdapat Accelerometer Sensor, Camera, Digital 

Compass, Proximity Sensor dan GPS. 

7. Multi-touch 

Mendukung layar multi-touch 

8. Multi-tasking 

Mendukung aplikasi multi-tasking 

9. Dukungan flash 

Android 2.3 mendukung flash 10.1. 

3.1.1.3. Software Pendukung 

Menurut TIM EMS (2012:16) dibutuhkan beberapa 

software pendukung yang harus ter-install sebelum 

mengembangkan aplikasi Android antara lain:  

1. Java Development Kit (JDK) 

Karena bahasa pemograman Android menggunakan 

bahasa Java, maka dibutuhkan JDK. 

2. IDE Eclipse 

Pengembang aplikasi Android disarankan menggunakan 

IDE Eclipse (Integrated Development Environment). 

Eclipse adalah IDE software yang digunakan oleh banyak 

pengembang seperti Java. Didalam IDE Eclipse terdapat 

layanan system extensible (semacam sistem penambahan 
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plugins), editor, debugger, control tools, pengaturan 

direktori, dan lain-lain. IDE Eclipse intinya adalah suatu 

software yang lingkupannya dikondisikan agar 

memudahkan pengembang membangun suatu aplikasi. 

3. Android Software Development Kit (SDK) 

SDK android berisi debugger, library, emulator, 

dokumentasi, contoh kode program dan tutorial. SDK 

adalah mesin utama untuk mengembangkan aplikasi 

android. 

4. Android Development Tools (ADT) Plugins 

Plugins ADT berguna sebagai pengenal Android didalam 

IDE Eclipse. Dengan ADT Plugins kita bisa membuat 

project aplikasi android baru, mengakses tools emulator 

dan perangkat android, melakukan kompilasi dan men-

debug aplikasi, mengekspor aplikasi ke Android 

Packages (APK), membuat sertifikasi digital terhadap 

kode program APK. 

 

3.1.2. Mikrokontroler 

Menurut Adrianto (2013:1) Mikrokontroler merupakan sebuah 

komputer kecil (special purpose computer) yang mana didalam satu IC 
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berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan parallel, port 

I/O dan ADC. Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer yang 

mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik, berbeda 

dengan komputer yang memiliki beragam fungsi.Perbedaan yang lainnya 

adalah perbandingan RAM dan ROM yang sangat berbeda antara 

komputer dengan mikrokontroler. Dalam mikrokontroler ROM jauh lebih 

besar dibanding RAM, sedangkan dalam komputer RAM jauh lebih besar 

dibanding ROM.  

Mikrokontroler biasanya dikelompokkan dalam satu keluarga, 

masing–masing mikrokontroler memiliki spesifikasi tersendiri, 

berdasarkan kecocokan dalam pemrogramannya. Keluarga Advance 

Versatile RISC (AVR) merupakan salah satu dari keluarga 

mikrokontroler, (Adrianto, 2013:7 ) AVR ini dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok yaitu : 

1. Keluarga ATtiny  

2. Keluarga AT90Sxx  

3. Keluarga AT Mega  

Pada dasarnya yang membedakan masing – masing kelas adalah 

memori, peripheral, dan fungsinya. Mikrokontroler yang digunakan 

dalam tugas akhir ini adalah mikrokontroler AVR jenis ATmega 8 tipe 

328, hal ini karena kelebihan yang dimilikinya, diantaranya sudah ada 

pengubah analog ke Digital (ADC internal) di dalam chip tersebut. 
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3.1.3. Bluetooth 

Bluetooth adalah teknologi yang memungkinkan dua perangkat 

yang kompatibel, seperti telepon dan PC untuk berkomunikasi tanpa 

kabel dan tidak memerlukan koneksi saluran yang terlihat (Sugiri 

2004:2). Teknologi ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap 

peralatan elektronik yang kita gunakan.Jika kita melihat sekeliling kita 

dimana keyboard dihubungkan pada komputer.Demikian juga halnya 

dengan printer, mouse, monitor dan lain sebagainya.Semua peralatan itu 

dihubungkan dengan menggunakan kabel. Akibatnya terjadi masalah 

banyak kabel yang dibutuhkan di kantor, rumah atau tempat-tempat 

lainnya. Masalah lain yang ditemui adalah bagaimana menelusuri kabel-

kabel yang terpasang jika ada suatu kesalahan atau kerusakan. Bluetooth 

memperbaiki penggunaan teknologi kabel yang cenderung menyulitkan 

ini dengan cara menghubungkan beberapa peralatan tanpa 

menggunakankabel.  

Menurut Sugiri (2004:5) Bluetooth beroperasi dalam pita 

frekuensi 2,4 GHz (antara 2.402 GHz sampai 2.480 GHz) yang mampu 

menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara 

host to host bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. 

Bluetooth dapat berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir sama 

dengan card yang digunakan untuk wireless local area network (WLAN) 

dimana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11, hanya saja 
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pada bluetooth mempunyai jangkauan jarak layanan yang lebih pendek 

dan kemampuan transfer data yang lebih rendah. 

Pada dasarnya bluetooth diciptakan bukan hanya menggantikan 

atau menghilangkan penggunaan kabel didalam melakukan pertukaran 

informasi, tetapi juga mampu menawarkan fitur yang baik untuk 

teknologi mobile wireless dengan biaya yang relatif rendah, konsumsi 

daya yang rendah, interoperability yang menjanjikan, mudah dalam 

pengoperasian dan mampu menyediakan layanan yang bermacam-

macam.(Sugiri, 20104:11) 

3.2. Penelitian Terdahulu 

No. Judul Peneliti Hasil 

1. Pembuatan Prototipe 

Pintu Otomatis Satu 

Arah Berbasis 

Mikrokontroler 

ATMega 8535 

Menggunakan 

Double IR 

Maryanto, 

Hendra, 2010 

 

Setelah melakukan pengujian 

terhadap alat dapat diambil 

kesimpulan yaitu : 

1. Telah dibuat prototype pintu 

otomatis satu arah berbasis 

mikrokontroler ATMega 8535 

menggunakan double ir. 

2. Prototype pintu otomatis hanya 

berlaku untuk satu arah saja. 

3. Pintu dapat terbuka setelah 
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sensor pertama aktif kemudian 

bias tertutup kembali setelah 

sensor kedua aktif. 

2. Pintu Garasi 

Otomatis Dengan 

Sensor Magnet 

Menggunakan 

Mikrokontroler 

AT89s51 

 

Dani Nurhasan 

Robby Candra 

2010 

Berdasarkan hasil percobaan yang 

dilakukan dan memperhatikan cara 

kerja alat, didapatkan hal-hal 

penting sebagai berikut : 

1. Hanya dengan menggunakan 

magnet kita dapat membuka dan 

menutup kembali pintu garasi. 

2. Dari faktor keamanan, hanya 

kendaraan yang dipasangkan 

magnet dibagian bawahnya saja 

yang dapat menggunakan garasi 

ini. 

3. Jika kedua sensor didekatkan 

dengan magnet maka pintu akan 

bergerak terbuka ataupun 

tertutup, dimana magnet yang 

terbaca oleh sensor merupakan 

salah satu dari kedua magnet 
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tersebut tergantung dari alur 

program. 

4. Magnet tidak akan terbaca 

apabila letaknya terlalu jauh dari 

sensor. 

5. Pintu garasi tidak dapat bergerak 

dengan cepat karena torsi dari 

motor stepper tidak sebesar 

motor dc. Maka dari itu alat ini 

telah dapat memberikan ke 

efisienan waktu dan tenaga serta 

untuk menunjukkan bahwa alat 

pintu garasi otomatis dapat 

dipasang secara otomatis dengan 

menggunakan pemrograman 

yang dimasukkan kedalam 

mikrokontroler. Pengembangan 

alat tersebut dapat disesuaikan 

dengan kondisi dan situasi dalam 

penempatan dari kinerja dan 

mungkin juga dari program yang 
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dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan dari pengguna 

sehingga factor keamanan dapat 

lebih optimal. 

 



24 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi  

Pada lokasi penelitian, dalam hal ini penulis tidak menggunakan 

lokasi khusus karena penelitian bersifat eksperimental. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Penelitian dimulai dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan 

Januari 2014. 

4.2. Jenis Data 

Dalam penulisan laporan ini Penulis menggunakan beberapa jenis data 

dalam pengumpulan datanya, yang terdiri dari : 

4.2.1. Data Primer 

Menurut Hasan (2002:33), data primer adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan oleh penulis langsung 

melalui observasi dan bersifat ekperimental. Dimana data hasil 

pengujiannya akan dilampirkan dalam bentuk tabel. 
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4.2.2. Data Sekunder 

Menurut Kuncoro (2009 : 148), data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu. 

Data sekunder disebut juga data tersedia. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku, 

jurnal dan internet mengenai pengembangan aplikasi pintu geser 

otomatis. 

4.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

1) Observasi 

Menurut Hasan (2002 : 17 ), observasi adalah cara pengumpulan 

data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan (laboratorium), 

terhadap objek yang diteliti. 

Teknik ini dilakukan penulis dengan cara mengamati bagaimana 

metode yang digunakan untuk membuka pintu geser berbasis Android. 

2) Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan lain yang relevan 
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dengan laporan ini, serta beberapa artikel yang diperoleh dari situs-situs 

yang menjelaskan tentang pembuatan pintu geser otomatis dan Java. 

4.4. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat ekperimen. 

Penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian yang menjawab pertanyaan 

“jika kita melakukan  sesuatu pada kondisi yang dikontrol secara ketat maka 

apakah yang akan terjadi?”. Untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak 

pada suatu keadaan yang di control secara ketat maka kita memerlukan 

perlakuan (treatment) pada kondisi tersebut dan hal inilah yang dilakukan pada 

penelitian eksperimen.  Sehingga penelitian eksperimen dapat dikatakan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan Sugiono ( 2010 : 

22).  

Menurut Sugiono (2010 : 23), penelitian eksperimen adalah suatu 

penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang 

dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab-akibat. Oleh karena itu, 

penelitian eksperimen erat kaitanya dalam menguji suatu hipotesis dalam 

rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan perubahan terhadap 

kelompok yang dikenakan perlakuan. 
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4.5. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.5.1. Alat Pengembangan Sistem 

Model Proses 

 Flowchart 

Menurut Rosa dan Salahudin (2011 : 135) Flowchart atau Bagan 

alir adalah bagan  (chart) yang menunjukkan alir  (flow) di dalam 

program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) 

digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk 

dokumentasi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tabel symbol-simbol Flowchart 

      (gambar diolah sendiri) 
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4.5.2. Teknik Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, teknik pengembangan 

sistem yang digunakan adalah prototype.  

Menurut Rosa dan Salahudin (2011 : 29) prototype adalah model 

yang dapat menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal 

teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan 

pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. 

Utami dan Sukrisno (2005 : 24)  prototype adalah bentuk dasar atau 

model awal dari suatu bagian dari suatu sistem. Setelah dioperasikan, 

prototype ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem 

yang juga meningkat. 
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Gambar 4.2 Tahapan Metode Prototype 

Proses membangun sistem ini yaitu dengan membuat prototype 

atau model awal, mencobanya, meningkatkannya dan mencobanya lagi 

dan meningkatkannya dan seterusnya sampai didapatkan sistem yang 

lengkap disebut dengan proses iteratif dan pengembangan sistem. 

Dimana dalam hal ini terbagi dalam beberapa tahapan yakni sebagai 

berikut: 
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1. Pengumpulan kebutuhan 

Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan 

format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua 

kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. 

2. Membangun prototyping 

Membangun prototyping dengan membuat perancangan 

sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan (misalnya 

dengan membuat input dan format output). 

3. Evaluasi protoptyping 

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping 

yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginann pelanggan. 

Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak 

prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2 , dan 3. 

4. Mengkodekan sistem 

Dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 

 



31 
 

5. Menguji sistem 

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap 

pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan 

dengan Black Box. 

6. Evaluasi Sistem 

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah 

sesuai dengan yang diharapkan . Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika 

tidak, ulangi langkah 4. 

7. Menggunakan sistem 

Dalam kondisi ini, perangkat lunak yang telah diuji dan 

diterima pelanggan siap untuk digunakan. 
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4.6. Teknik Pengujian 

Dalam bagian ini peneliti melakukan pengujian dengan jenis blackbox, 

yakni pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data 

uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti 

kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, 

tanpa tahu ada apa dibalik bungkus hitam nya. Sama seperti pengujian black 

box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya (interface nya), 

fungsionalitasnya, tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam 

proses detilnya (hanya mengetahui input dan output). 

Penulis menggunakan prototype pintu geser berbasis android untuk 

melakukan pengujian, yang akan dilakukan dalam tiga bagian, yakni pengujian 

pengkoneksian smartphone dengan Bluetooth, dalam hal ini kedua device 

diaktifkan bluetoothnya dan kemudian dikoneksikan satu sama lain, pada saat 

mengkoneksikan keduanya, bluetooth device meminta untuk memasukkan kata 

sandi ke smartphone. Setelah itu dilanjutkan kepengujian Bluetooth dengan  

mikrokontroler, setelah smartphone terhubung, kini giliran mikrokontroler yang 

berhubungan dengan bluetooth dalam proses menyampaikan informasi sebelum 

membuka dan menutup pintu geser otomatis ini dengan meminta id user dari 

bluetooth tersebut melalui perintah dari smartphone dengan cara menekan 

tombol open atau close. Terakhir dilakukan pengujian apakah motor penggerak 

berhasil menjalankan perintah open atau close dari mikrokontroler, sebagai 



33 
 

hasil eksekusi perintah yang di berikan user melalui smartphone tersebut. 

Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali, data yang dihasilkan akan dilampirkan 

dalam bentuk tabel. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil 

5.1.1. Analisis 

Tahap analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari 

suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalah-permaslahan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya. Tahap analisis merupakan tahap yang paling 

kritis dan sangat penting, karena kesalahan didalam tahap ini akan 

menyebabkan juga kesalahan ditahap selanjutnya. Pada bagian ini, 

penulis akan membahas mengenai analisis masalah pintu geser 

otomatis berbasis Android.  

5.1.1.1. Identifikasi Masalah 

Dalam pembangunan aplikasi pintu geser otomatis 

berbasis Android ini, penulis menarik beberapa permasalahan 

yang akan diidentifikasi yaitu : 
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1) Menganalisis bagaimana prosedur aplikasi Pintu geser 

otomatis yang akan dibuat pada media Android, mulai 

dari kebutuhan hardware dan software pada prototype. 

2) Dibutuhkan sebuah prosesor yang mampu berkomunikasi 

secara langsung dengan modul Bluetooth tanpa 

menggunakan converter tambahan sehingga dapat 

meminimalisir kebutuhan perangkat yang diperlukan. 

5.1.1.2. Alternatif Solusi Masalah 

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka  dapat dijabarkan point-point penyelesaian 

masalah sebagai bentuk realisasi rancang bangun sistem yang 

akan dibuat sebagai berikut:   

a. Modul media komunikasi Bluetooth yang digunakan harus 

mampu merespon data yang dikirimkan melalui perangkat 

android, dan mampu melakukan interkoneksi terhadap 

mikrokontroler yang digunakan. 

b. Mikrokontroler harus memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan modul Bluetooth dan mengendalikan gerak motor 

servo. Selain itu, pemilihan mikrokontroler juga harus 

disesuaikan dengan kebutuhan memori flash yang akan 

digunakan sebagai ruang penanaman program yang 

dirancang.  



36 
 

c. Pemilihan motor penggerak harus sesuai dengan 

kebutuhan, baik dari sisi kesesuain kekuatan penggerak, 

konsumsi daya listrik yang digunakan, kemampuan 

pergerakan motor yang dikendalikan, serta ukuran fisik 

motor yang sesuai dengan bentuk prototype yang 

dirancang.  

5.1.1.3.  Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan bagian yang penting 

dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan sistem 

secara utuh. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis 

perangkat keras (hardware) dan analisis perangkat lunak 

(software). 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Analisis kebutuhan perangkat keras (Hardware) 

pada alat yang akan dirancang antara lain :  

a. Satu perangkat laptop dengan spesifikasi sebagai 

berikut: Processor : Intel® core i3-380m 2,53 

GHz(4CPUs),  DDR3, Hardisk : 500 GB , Memory : 2 

GB. 

b. Modul bluetooth yang memiliki peran melakukan 

komunikasi data sebagai penghubung antara media 

android terhadap mikrokontroler. 
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c. Mikrokontroler ATmega8 yang berfungsi sebagai 

pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat 

menyimpan program didalamnya. 

d. Motor servo yang akan digunakan adalah motor servo 

jenis standard yang mempunyai sudut operasi 180°. 

Motor servo berfungsi sebagai aktuator penggerak yang 

merealisasikan bentuk perintah ke dalam bentuk 

aktifasi. Motor servo dikendalikan dengan cara 

mengirimkan sebuah pulsa yang lebar pulsanya 

bervariasi. 

e. Downloader USBasp merupakan program 

mikrokontroler yang sudah menggunakan USB secara 

langsung sebagai sarana komunikasi antara computer 

dan mikrokontroler selama proses burning program 

berlangsung. 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Analisis kebutuhan perangkat lunak (software), 

adapun perangkat lunak yang akan digunakan adalah 

sebagai berikut:  

1. Sistem Operasi : Microsoft Windows 7 64-bit. 

2. Software : IDE Arduino, Eclipse. 
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5.1.2. Desain 

Tahap perancangan merupakan tahapan yang diperlukan untuk 

merealisasikan  desain kedalam bentuk model yang dibangun. Secara 

umum, perancangan sendiri terdiri dari dua bagian penting yaitu 

perancangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Masing-masing bagian memiliki fungsi kerja dan 

kebutuhan yang saling mendukung satu sama lainnya untuk 

mewujudkan rancangan secara utuh sesuai denngan desain yang 

direncanakan. 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dibuat suatu diagram alur 

kerja yang akan menggambarkan ide dari pembuatan alat ini, 

sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5.1: 
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Gambar 5.1 Alur Perancangan 

 

1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Pada tahapan ini kerangka kerja dibagi dalam tiga bagian 

utama, dengan melalui pembagian kerangka kerja dalam beberapa 

bagian maka  diharapkan, proses pembuatan perangkat keras 

dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan 

planning dan tujuan awal perancangan sistem, yaitu mendapatkan 

rekayasa perangkat keras sesuai dengan kebutuhan sistem yang 
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dibangun. Adapun bagian – bagian dalam perancangan tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut ini:  

a. Perancangan perangkat keras modul bluetooth (bagian input) 

Pada bagian perancangan ini, modul bluetooth yang 

digunakan adalah jenis bluetooth slava yang memiliki 

kemampuan komunikasi data  

secara serial dengan tipe sensor HC-05. Sensor ini bekerja 

dengan sumber tegangan listrik sebesar 3,7 V. berikut ini 

adalah gambar modul bluetooth yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Modul Bluetooth 

(gambar diolah sendiri) 
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b. Rangkaian pengendali mikrokontroler (bagian pemroses dan 

pengendali) 

Rangkaian Mikrokontroler merupakan pusat pengendali 

yang memerlukan rangkaian tambahan supaya bisa berfungsi 

dengan semestinya.  Mikrokontroler dengan rangkaian 

tambahan sering disebut sebagai sistem minimum dari 

mikrokontroler. Pada pembuatan alat ini penulis menggunakan 

mikrokontroler ATmega 8 tipe 328. Skematik wiring diagram 

rangkain mikrokontroler yang digunakan dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Gambar Rangkaian Sistem 

Minimum Arduino ATmega8 

                         (gambar diolah sendiri) 
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Gambar layout tersebut kemudian dikonversi kedalam 

bentuk layout pcb yang dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Rancangan Layout Sistem Minimum 

Mikrokontroler tampak bawah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Rancangan Tata Letak Sistem Minimum 

Mikrokontroler tampak atas 
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c. Rangkaian penggerak motor servo (bagian output) 

Bagian output sering disebut juga sebagai aktuator yang 

berfungsi sebagai eksekutor sebuah alat untuk merealisaskan 

bentuk perintah kedalam bentuk aktifasi. Pada pintu geser 

otomatis yang dirancang, menggunakan output berupa motor 

servo. Berikut ini adalah gambar motor servo yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Motor servo 

2. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Pada perancangan perangkat lunak (software) diperlukan 

diagram alir / flowchart. Diagram alir tersebut merupakan 
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panduan dalam hal penyusunan instruksi serta untuk 

mengefektifkan program agar tidak tumpang tindih, sehingga 

dapat dihasilkan sebuah program yang mampu bekerja secara baik 

dan tepat agar sesuai dengan rancangan yang telah disusun  

Pada penyusunan software untuk mikrokontroler yang 

digunakan, yaitu atmega8 tipe 328, maka dibutuhkan sebuah alat 

bantu berupa software editor, sebagai media penulisan listing 

program, compiler sebagai penerjemah bahasa program ke bentuk 

beahasa mesin dan downloader yang melakukan komunikasi 

terhadap mikrokontroler selama proses burning ke chip ic. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka digunakanlah sebuah 

software IDE Arduino yang telah merangkum semua  kebutuhan 

development sebuah software secara utuh. 

a. Flowchart 

Langkah awal dalam membuat suatu program hendaknya 

kita membuat desain program tersebut kedalam bentuk 

flowchart, sehingga program yang kita buat akan lebih mudah 

dipahami dan tersusun dengan rapih. Adapun flowchart dari 

aplikasi pintu geser otomatis berbasis android tersebut 

ditunjukan pada Gambar 5.7. 
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Gambar 5.7 Flowchart program 

(gambar diolah sendiri) 
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Berdasarkan gambar 5.7 alur kerja smartphone Android 

di koneksikan dengan Bluetooth, lalu mikrokontroler meminta 

pengecekan id dan kata sandi, jika cocok, maka status 

terkoneksi jika tidak akan diminta konfirmasi ulang. Setelah 

status terkoneksi, maka mikrokontroler sudah siap untuk 

mengeksekusi perintah yang diberikan user (membuka atau 

menutup pintu).  

b. IDE Arduino 

Arduino merupakan platform open-source  prototyping 

elektronik yang fleksibel, mudah digunakan hardware dan 

software nya. Ini ditujukan untuk seniman, desainer, 

ppenggemar dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan 

objek interaktif atau lingkungan. Arduino dapat  menerima 

masukan dari berbagai sensor dan dapat mempengaruhi 

sekitarnya dengan mengendalikan lampu, motor, dan aktuator 

lainnya.  
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c. Eclipse 

Pengembang aplikasi Android disarankan 

menggunakan IDE Eclipse (Integrated Development 

Environment). Eclipse adalah IDE software yang digunakan 

oleh banyak pengembang seperti Java. Didalam IDE Eclipse 

terdapat layanan system extensible (semacam sistem 

penambahan plugins), editor, debugger, control tools, 

pengaturan direktori, dan lain-lain. IDE Eclipse intinya adalah 

suatu software yang lingkupannya dikondisikan agar 

memudahkan pengembang membangun suatu aplikasi. 

 

5.2. Pembahasan 

5.2.1. Kelebihan Sistem 

Adapun kelebihan yang terdapat dalam perancangan alat 

pintu geser otomatis berbasis Android ini adalah sebagai berikut :  

1. Unggul disisi keamanan karena menggunakan kata sandi yg 

hanya diketahui pengguna . 

2. Unggul disisi efektifitas, karena hanya perlu membawa 

smartphone berbasis android saja sebagai kuncinya ( yang 

sudah di install aplikasi tersebut).  
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5.2.2. Kelemahan Sistem 

Dalam perancangan alat pintu geser otomatis ini, terdapat 

pula  kelemahan yang dimiliki, yaitu jarak jangkau dibatasi dengan 

kemampuan daya jangkau Bluetooth. 

5.2.3. Pengujian Alat 

Pada prosedur uji coba program akan dijelaskan tentang cara 

pengoperasian alat serta langkah-langkah yang harus dilakukan 

untuk menjalankan prototype. 

1. Pengujian jarak konektifitas bluetooth 

Konektifitas Bluetooth merupakan kunci utama untuk 

menjalankan keseluruhan sistem alat. Tujuan dari pengujian ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana perangkat Bluetooth pada 

Alat dan Handphone dapat terkoneksi. Berdasarkan pengukuran 

yang telah dilakukan jarak maksimum yang dapat ditangkap oleh 

Bluetooth adalah sebesar 12m. berikut merupakan tabel hasil 

pengukuran jarak Bluetooth. 
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Tabel 5.1. Tabel Pengukuran Jarak Konektifitas Bluetooth 

Jarak (meter) Konektifitas 

3 m Terhubung 

6 m Terhubung 

9 m Terhubung 

12 m Terhubung 

15 m Tidak terhubung 
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2. Pengujian mikrokontroler terhadap motor servo  

Pengujiann ini dilakukan untuk mengetahui bahwa 

mikrokontroler sudah bisa bekerja dengan baik untuk 

memberikan suplay terhadap motor servo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.9 Gambar Rangkaian mikrokontroler Atmega 8 
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Dari rangkaian mikrokontroler diatas didapat hasil : 

Tabel 5.2 Titik Pengukuran Mikrokontroler 

TP Pengukuran Tegangan 

TP 3 1 4,9 V 

TP 3 2 4,9 V 

TP 3 3 4,9 V 

TP 3 4 4,9 V 

TP 3 5 4,9 V 

 

3. Pengujian penggerak motor servo 

Pengujian ini diulakukan untuk mengetahui respon motor 

servo terhadap data slider yang dikirimkan melalui android. 

Pengujian dialukan dengan melakukan pengiriman informasi 

dengan cara menggeser slider pada aplikasi dan mengemati 

respon pergeralkan motor servo berdasarkan sudut derajat putar 

yuang dihasilkan. Adapun jenis motor servo yang digunakan 

adalah tipe standar dengan kemampuan rotasi dari 0 derajat 

hingga 180 derajat. 
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 Tabel 5.3 Tabel sudut perputaran motor servo 

Data slider 

(0-255) 

Sudut derajat  

 

0 0o 

50 35o  

100 70o 

150 105o 

200 140o 

255 180o 

 

5.2.4. Evaluasi 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan 

hasil yang bisa evaluasi dari program pintu geser otomatis ini, yaitu 

: 

1. Pengujian jarak konektifitas Bluetooth 

Berdasarkan data hasil pengujian pada jarak jangkau android 

terhadap Bluetooth pada rangkaian dapat diketahui bahwa jarak 

pengujian teerjauh yang berhasil didapatkan adalah sejauh 12 

meter. Dengan kondisi seperti ini, maka jarak ideal yang 

diharapkan pada perancangan sudah dicapai sesuai dengan 

harapan. 
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2. pengujian mikrokontroler terhadap motor servo  

Pada pengukuran mikrokntroler terhadap motor servo dilakukan 

dengan mengukur voltase mikrokontreler yang terhubung dengan 

motor servo didapatkan hasil pengukuran yang stabil dengan 

nilai 4,9V.  tegangan ini didapatkan karena telah melewati 

rangkaian regulator, sehingga nilai pada regulator ini memiliki 

selisih sebesar 0,1V yang  yang seharusnya 5V. Kondisi ini dapat 

diakibatkan oleh hasil komponen atau toleransi alat ukur yang 

digunakan pada proses pengukuran. 

3. Pengujian penggerak motor servo 

Pengujian pada motor servo dilakukan untuk jenis motor servo 

tipe standar dengan kemampuan rotasi dari 0 derajat hingga 180 

derajat. Pada table pengujian tersebut, didapatkan respon 

pengendalian motor servo berdasarkan derajat yang dihasilkan 

terhadap data yang dikirimkan melalui android. 

 

5.2.5. Penggunaan sistem 

Dalam proses ini merupakan tahap final percobaan perangkat 

lunak yang  dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat keras 

yang telah dibuat sudah sinkron dengan program yang dirancang. 

Adapun parameter yang hendak diuji pada program yang dibangun 

berupa proses pengiriman perintah gerak terhadap alat. Setelah 
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dilakukan pengujian terhadap alat yang dibuat maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1. Pengujian Sinkronisasi 

Dalam pengujian software atau suatu perangkat lunak untuk 

pengisian pada smartphone menggunakan arduino karena 

arduino adalah solusi terpaket yang terdiri dari board hardware 

dengan mikrokontroler AVR serta software yang dikembangkan 

menggunakan bahasa java dan bahasa C sebagai rujukan dalam 

pemprograman. Berikut ini adalah syntax program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 5.10 Syntag Program 

 

/* 

*/ 

 

#include <MeetAndroid.h> 

#include <Servo.h> 

Servo myservo; 

int val; 

MeetAndroid meetAndroid; 

 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

myservo.attach(9); 

meetAndroid.registerFunction(geser, 'o'); 

} 

 

void loop() 

{ 

meetAndroid.receive(); 

 

delay(100); 

} 

void geser(byte flag, byte numOfValues) 

{ 

 

val = meetAndroid.getInt(); 

myservo.write(val); 

according to the scaled value 

delay(15); 

} 
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2. Pengujian Pada Handphone Android 

Sebelum melakukan tampilan pada handphone, terlebih 

dahulu mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan sebagai 

kontrol dari alat. Pada icon hitam dibawah ini, merupakan 

tampilan setelah selesai menginstal file.apk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Aplikasi  Alat pada Handphone android  

Langkah selanjutnya yaitu : 

a. Periksa dahulu rangkaian yang akan diuji secara 

keseluruhan, jika semua sudah benar pasangkan kabel  

konektor yang menghubungkan  tiap-tiap rangkaian ke 

perangkat mikrokontroler Atmega8. 
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b. Hubungkan rangkaian dengan power dari PLN 

transformotor 220V- 12Volt sebagai sumber tegangan 

pada mikrokontrloler dan relay. 

c. Setelah selasai rangkaian terhubung dengan baik dan 

benar, indikator pada rangkaian akan hidup. Led 

berkedip menandakan bahwa telah siap menerima 

perangkat pasangan untuk dihubungkan. 

d. Langka selanjutnya buka aplikasi android yang telah 

terinstal tadi sebagai media control dari alat kendali 

pintu. 

e. Selanjutnya pilih icon warna hitam yang sudah 

terpasang tadi. Pada bagian atas terdapat  kolom untuk 

memasukkan kode  Bluetooth, kode tersebut merupakan 

kode bluetooth yang  telah terdapat pada rangkaian alat, 

maka melalui kode tersebutlah aplikasi dapat terkoneksi 

dengan alat. Berikut gambar tampilan awal  aplikasi 

android: 

1 
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Gambar 5.12 Tampilan Awal aplikasi Handphone android 

 

f. Selanjutnya kita memilih Set Device ID, maka akan 

muncul tampilan pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 5.13 Tampilan Set Device ID 

 

3. Pengujian  Alat Menggunakan Smartphone Android 

Berikut pengujian alat pada saat dikendalikan mengunakan 

Smartphone Android : 
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a. Tampilan alat pada saat dikendalikan  pada posisi slider = 0  

(posisi pintu tertutup ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Pintu saat Tertutup penuh  

b. Tampilan alat pada saat dikendalikan  pada posisi slider =127 

(posisi pintu center) 

 

 

 

 

Gambar 5.15 Pintu Pada Saat Posisi Center  
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c. Tampilan alat pada saat dikendalikan  pada posisi slider =255  

(posisi pintu full membuka) 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 5.16 Pintu Pada saat terbuka penuh 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Simpulan 

 Setelah melakukan pengujian terhadap alat pintu geser otomatis berbasis 

android penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pintu geser otomatis ini unggul dalam sisi keamanan, dikarenakan adanya 

kode unik yang hanya diketahui oleh pemiliknya atau orang-orang tertentu. 

2. Jarak jangkau untuk membuka pintu geser otomatis berbasis android ini 

tergolong cukup jauh yakni 12m. 

3. Dari sisi kunci sendiri lebih handy karena menggunakan smartphone sebagai 

kuncinya yang bisa dibawa kemana-mana tanpa harus menggunakan banyak 

kunci.  

4. Menjadikan smartphone android sebagai pengendali pintu geser otomatis 

untuk memberikan keamanan dan mempermudah kebutuhan sehari-hari. 

6.2. Saran 

 Untuk pengembangan yang lebih baik lagi penulis menyarankan kepada 

pengembang selanjutnya untuk melakukan beberapa poin : 

1. Tampilan Interface ke depannya bisa disesuaikan dengan keperluan 

penggunaan selanjutnya dengan pengadaan template khusus. 
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2. Adanya login user yang bersifat online menggunakan database. 

3. Adanya penambahan tombol emergency exit untuk keadaan darurat. 

4. Kedepannya kata sandi dapat bersifat dinamis. 

5. Tombol untuk membuka atau menutup pintu kedepannya tidak menggunakan 

seek bar lagi melainkan menggunakan tombol open dan close 

6. Pengembangan selanjutnya diharapkan dapat diaplikasikan dalam dunia nyata 

bukan dalam bentuk miniatur / prototype lagi.  
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